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монографій, підручників, посібників з питань якості, стандартизації, метрології, монографій, підручників, посібників з питань якості, стандартизації, метрології, 
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У нашому житті сьогодні виключно 
важливе значення має наявність 

енергії, отримуваної із багатьох різнома-
нітних джерел. Успішний розвиток про-
мисловості, процвітання торгівлі, збере-
ження якості життя залежать від безпеч-
ної, надійної, раціонально використову-
ваної і доступної енергії.

Необхідність задоволення постій-
но зростаючого попиту на енергію, при 
цьому враховуючи витрати і забезпе-
чуючи найменше заподіяння шкоди нашій Планеті, спонукає 
до пошуку нових джерел енергії та підвищення її ефективно-
го використання. Нинішній прогрес можливий лише завдяки 
тому, що постачальники і користувачі енергії можуть мати до-
ступ до бази міжнародно визнаних результатів вимірень різ-
них видів енергії.

Вимірювання, наприклад, слугують основою для:
• порівняння споживачами цін різних постачальників 

енергії;
• проведення промисловістю оцінення прибутку від роз-

роблення нових джерел енергії;
• обґрунтування дослідниками пропонованих нових енер-

готехнологій.
Усе це можливо здійснити завдяки доступній в усьому сві-

ті системі вимірювань, початок якої покладено Метричною кон-
венцією, і яка в нинішній час ґрунтується на Міжнародній сис-
темі одиниць (SI).

Вимірювання енергії завжди поставало однією із централь-
них проблем, що сформували нашу систему основних і похід-
них одиниць. Потреба у вимірюванні температури, електрики 
і світла спонукала джерела енергії виразити кількісно, що при-
вело до появи одиниць кельвіна, ампера і кандели, які у Системі 
SI є основними одиницями.

Перші методи вимірювань температури, електрики і світла 
розроблені ще у 19-му столітті як відповідь на потреби промис-
лової революції, розвитку якої сприяло використання вугілля 
і газу. І в наш час питання вимірювань нових видів енергії про-
довжують надихати наукові дослідження в метрології. Зокрема, 
національні метрологічні інститути в усьому світі займають-
ся розробленням нових методів вимірювань, спрямованих на:

 забезпечення точності вимірювання ефективності тех-
нологій із застосуванням сонячних фотоелектричних елементів;

 підвищення довговічності та поліпшення характеристик 
матеріалів, використовуваних в енергетичних системах, засно-
ваних на енергії вітру і хвиль;

 обґрунтування правильності нових підходів до скоро-
чення викидів електростанцій;

 підтримку складних комерційних операцій, здійснюва-
них у сфері сучасних електричних мереж.

Ці дослідження проводяться спільними зусиллями інсти-
тутів різних країн, і отримані результати сприяють зміцнен-
ню існуючої інфраструктури міжнародного визнання вимірю-
вань. Метрологічне співтовариство у такий спосіб робить свій 
внесок до всесвітніх зусиль у відповідь на глобальний енерге-
тичний виклик.

Коли вперше постало питання сто-
совно теми Всесвітнього Дня 

Метрології у 2014 році, я замислився 
щодо того, у чому полягає глобальна 
енергетична проблема, ролі, яку в ній 
відіграють вимірювання і особливо за-
конодавча метрологія.

У той же час, як вимірювання по-
сідають центральне місце у більшості 
основних рішень з використання енергії, 
є багато інших, більш складних аспек-
тів глобальної енергетичної проблеми:

• зростання чисельності насе-
лення;

• країни з економікою, що розвивається;
• складні технології;
• зростання споживчого попиту;
• підвищення якості життя тощо.
Ці фактори можуть призвести до значного збільшення попи-

ту на всі види енергії, що, у свою чергу, може спричинити змі-
ни навколишнього середовища і забруднення. Це зростання попи-
ту вимагає перерозподілу існуючих енергетичних поставок, збіль-
шення виробництва енергії та розвитку альтернативних джерел. 
Для мене стає ясним, що для кращого розуміння ролі законодав-
чої метрології необхідно розділити проб лему на менші, більш ке-
ровані частини інформації.

Я почав розуміти, що незалежно від того, наскільки склад-
ною здається ця проблема, вона зводиться до індивідуальних ви-
борів енергії, яку ми використовуємо у нашому повсякденному 
житті. Не має значення, чи йдеться відносно національних або 
місцевих органів влади, великих чи малих компаній, організа-
цій або приватних осіб. Проте, для того, щоби зробити правиль-
ний вибір, потребується інформація, більша частина якої засно-
вана на вимірюваннях. Для того, щоб результати цих вимірю-
вань були корисними, ми маємо бути впевнені у використову-
ваних засобах і процесах вимірювань.

Для забезпечення цієї впевненості засоби вимірювань ма-
ють відповідати вимогам, викладеним у міжнародно визнаних 
стандартах.

Багато засобів вимірювань, що підлягають законодавчо-
му метрологічному контролю, пов'язані з нашим споживанням 
енергії:

 деякі з них пов'язані безпосередньо, наприклад, газові лі-
чильники, лічильники електроенергії та паливозаправочні ко-
лонки;

 деякі з них пов'язані побічно, наприклад, тиск повітря 
в автомобільних покришках;

 інші пов'язані з наслідками виробництва енергії, таки-
ми, як забруднення від електростанцій, викиди вихлопних га-
зів із наших автомобілів і нині усе більш зростаючі вимірюван-
ня парникових газів.

Отже, стає зрозумілою життєво важлива роль вимірювань 
і, особливо, законодавчої метрології у цьому глобальному ви-
клику.

Зібравшися разом, щоби відсвяткувати Всесвітній День 
Метрології, ми всі маємо бути усвідомлено вдячні знаючим, ви-
сококваліфікованим і відданим людям не лише у законодавчому 
метрологічному співтоваристві, але й у різних секторах енерге-
тичного виробництва, які своєю щоденною працею гарантують 
нам належний стан реальних систем, що забезпечують надійне 
функціонування міжнародно визнаного устатковання й отри-
мання достовірних результатів вимірень. Завдяки цим людям 
ми можемо бути впевненими у рішеннях, які ухвалюються від-
повідно до результатів необхідних вимірень, аби відповісти 
на глобальний енергетичний виклик. 

ВІТАЛЬНІ ПОСЛАННЯ ДИРЕКТОРІВ МІЖНАРОДНИХ БЮРО 
З МІР І ВАГІВ МАРТІНА МІЛТОНА 

ТА ЗАКОНОДАВЧОЇ МЕТРОЛОГІЇ СТІВЕНА ПАТОРЕЯ 
З НАГОДИ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ МЕТРОЛОГІЇ 2014

ВИМІРЮВАННЯ ТА ГЛОБАЛЬНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ВИКЛИК

© М. Мілтон, С. Паторей, 2013
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Із поміж важливих задач теорії електричних сиг-
налів [1] однією із принципових була і залиша-

ється задача побудови математичних та інформацій-
них моделей цифрового сигналу на основі таких ма-
тематичних об’єктів, над якими можна виконувати 
основні алгебраїчні й граничні операції класично-
го аналізу. Математичний апарат теорії узагальне-
них функцій (теорії розподілу) [2] дозволяє ство-
рювати подібні об’єкти. Наприклад, завдяки цій тео-
рії на основі -функції Дірака розроблено й уведено 
до розгляду спеціалізовану узагальнену функцію — 
дискретизувальну послідовність

,

яка, використовуючи фільтрувальні властивості , 
дозволила аналітично описати одну із найважливі-
ших операцій кодово-імпульсної модуляції — опе-

рацію дискретизації за часом і подати дискретний 
сигнал  як функціонал, визначений на множи-
ні можливих аналогових сигналів  [3]:

 . (1)

Формула (1) за тієї чи іншої інтерпретації зустрі-
чається у багатьох літературних джерелах [3—6]. 
Однак у жодному з цих та численних інших літе-
ратурних джерел не наведено математичної моделі, 
яка на основі узагальнених функцій описувала б ін-
шу важливу обов’язкову операцію кодово-імпульсної 
модуляції — операцію квантування за рівнем. 
Її ж наявність логічно б завершила аналітичне опи-
сання перетворення аналогового сигналу в цифро-
вий, побудований на основі континуального підхо-
ду. Необхідно додати, що у [7] зроблено спробу ввес-
ти таку математичну модель. Однак там, ураховуючи 

Ю. Ведміцький, кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної електротехніки 
та електричних вимірювань,
В. Кухарчук, доктор технічних наук, професор кафедри теоретичної електротехніки та промислової електроніки,
Вінницький національний технічний університет,
Є. Володарський, доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації експериментальних досліджень,
Національний технічний університет України «КПІ»

© Ведміцький Ю., Кухарчук В., Володарський Є., 2014

На основі одиничної східчастої функції Хевісайда вперше 
створено узагальнену функцію, здатну аналітично описува-
ти операцію квантування за рівнем неперервних, кусково-
неперервних та дискретних за часом сигналів, що дозволить 
розв’язувати задачу аналізу електричних та магнітних кіл 
під час проходження через них електричних цифрових сигна-
лів безпосередньо методами апарату теоретичної та за-
гальної електротехніки.

On the basis of function of Heaviside the generalized function 
which in a condition analytically to describe quantization operation 
on level of continuous, piecewise continuous and discrete signals for 
the fi rst time is created. This function solves a problem of the analysis 
of electric and magnetic systems during transiting through them of 
electric digital signals methods of a theoretical and general electri-
cal engineering. In paper it is developed quantizing sequences (item 
1) on which basis function of quantization of the specifi ed signals 
(item 2) is crea ted, its basic mathematical properties (item 3) are in-
vestigated and a series of modifi cations of this function (item 4 and 
item 5) is developed.

УДК 621.376. 56УДК 621.376. 56

Ключові слова: квантування за рівнем, дискретизація за часом, кодово-імпульсна модуляція, узагальнена функція.
Keywords: amplitude quantization, time quantization, pulse-code modulation, generalized function.
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Багатоканальні ультразвукові витратоміри (УЗВ), у яких електроакустичні пере-
творювачі (ЕАП) вмонтовані у стінку вимірювального трубопроводу (ВТ), є од-

ним із трьох основних типів витратомірів, які використовуються для комерційного 
обліку (custody-transfer) природного газу. У цій сфері вони конкурують із витрато-
мірами за методом змінного перепаду тиску і турбінними витратомірами [1].

Як відомо з теорії УЗВ [2], їм притаманна гідромеханічна похибка, обумовлена 
різницею між виміреною та усередненою швидкостями, яка залежить від профілю по-
току. Для одноканальних УЗВ існують методи розрахунку і компенсації цієї гідроме-
ханічної похибки. Згідно з одним із таких методів до розрахункового рівняння ви-
трати одноканального УЗВ уводиться калібрувальний коефіцієнт, розрахований за ві-
домими аналітичними або альтернативними залежностями [3]. Однак такі компенса-
ції не забезпечують високої точності вимірювання. Спроби зменшити гідродинаміч-
ну похибку і підвищити точність обліку ультразвуковим методом, привели до роз-
роблення УЗВ із декількома недіаметральними (хордовими) акустичними каналами.

В. Роман, аспірант кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів 
інституту енергетики та систем керування,
Ф. Матіко, докторант кафедри,
Національний університет «Львівська політехніка»

© Роман В., Матіко Ф., 2014

Досліджено застосування числових методів інтегрування 
для аналізу розташування акустичних каналів та визначення 
їх вагових коефіцієнтів. Установлено високу ефективність ме-
тоду Гауса — Якобі та уточнено вагову функцію цього мето-
ду на основі степеневого закону розподілу швидкос ті потоку, 
що дозволило забезпечити високу точність інтегрування із 
урахуванням особливостей структури потоку. Визначено ко-
ординати розташування акустичних каналів та їх вагові кое-
фіцієнти для 2, 3, 4 та 5-канальних ультразвукових витра-
томірів.

The article is devoted to a more accurate defi nition of the 
weighting coeffi  cients of fl owrate equation for ultrasonic mul-
tichannel fl owmeters. The existing numerical methods of integra-
tion are studied. The possibility for application of these methods at 
determining the location of acoustic channels and their weighting 
coeffi   cients for ultrasonic multichannel fl owmeters are analyzed. By 
analyzing the weighting functions (fi g. 1) the weighting function ex-
ponents of the Gauss — Jacobi method are defi ned more accurate-
ly based on the power law distribution of fl ow velocity. High accu-

racy of integration of fl ow velocity was provided taking into account 
the characteristics and structure of the fl ow. The dependence of ab-
scissas of the Gauss — Jacobi quadrature formula on the exponents 
of Jacobi polynomial (α, β) is demonstrated and examined for the 
fi rst time. It is defi ned that for the values of exponents α = β = 0.2 
and 0.3 (fi g.  3) the weighting function of the Gauss  — Jacobi met-
hod gives results close to the curves of the power law distribution 
at Re = 104...107 and for values of the relative coordinate place-
ment of acoustic channels (abscissas of method) x/r within 0.5...0.6. 
It was defi ned that the weighting coeffi  cients of the Gauss — Jacobi 
method are close to each other in the range of the abscissas within 
x/r = 0.5...0.6 for diff erent values of the exponents (α, β). This led to the 
conclusion that the values of the weighting coeffi  cients in the speci-
fi ed range of abscissa are less dependent on the Reynolds number 
(fl ow rate). It is proposed by the authors to place the acoustic chan-
nels at the distance of (0.5...0.6)r from the center of the pipe in the 
construction of a two-channel ultrasonic fl owmeter. The installation 
coordinates of acoustic channels and their weighting coeffi  cients are 
calculated using the Gauss  — Jacobi method (with α = β = 0.2 and 
0.3) for the 2, 3, 4 and 5-channel ultrasonic fl owmeters.

УДК 681.121.89.082.4УДК 681.121.89.082.4

Ф. Матіко

В. Роман

Ключові слова: ультразвукові витратоміри, числові методи інтергування, акустичні канали, вагові 
коефіцієнти.
Keywords: ultrasonic fl owmeters, numerical methods of integration, acoustic channels, weighting coeffi  cients.
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У багатьох сферах економіки необхідне вимірю-
вання витрати води, інших рідин, що протіка-

ють за трубопроводом. Для цього призначені витра-
томіри різних принципів дії: змінного перепаду тис-
ку, ультразвукові, електромагнітні, вихрові тощо [1].

Для забезпечення єдності вимірювань необхід-
но проводити повірку, тобто контролювати похибки 
витратомірів на еталонах — повірочних витратомір-

них установках (еталонах). Еталони також застосо-
вуються для калібрування засобів вимірювання ви-
трати, за яких з деякою невизначеністю встановлю-
ється співвідношення показань калібровуваних ви-
тратомірів і еталона. Усі наведені нижче викладен-
ня справедливі так само як для повірки (у термінах 
похибки), так і для калібрування (у термінах неви-
значеності).

Ю. Кузьменко, заступник генерального директора,
М. Гаврилкін, начальник відділу,
О. Зайцева, заступник начальника відділу,
ДП «Укрметртестстандарат», м. Київ,
В. Лабунський, директор,
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Розглянуто нову конструкцію демпфера-деаератора для 
зниження пульсацій витрати рідини та видалення повітря 
із робочої рідини у вимірювальній ділянці повірочних витра-
томірних установок. Принцип дії пристрою засновано на змі-
ні витрати рідини, що витікає із демпфера через жиклер, від 
пульсацій витрати у вимірювальній ділянці витратомірної 
установки. Експериментальні дослідження показали, що ве-
личина пульсацій витрати залежить від частоти керування 
насосом і положення регулювальної засувки. 

Авторами запропонована методика, що дозволяє за 
результатами обмеженого числа дослідів розробити ма-
тематичну модель характерного параметра пульсуючої 
витра ти  — індексу пульсацій, — за допомогою якої теоре-
тично дослід жувати ефективність розробленого демпфера-
деаератора за згладжування пульсацій потоку у всьому 
діапазоні витрати, відтвореного еталоном.

На рис. 5 наведено побудовану за результатами дослід-
жень номограма, що дозволяє визначити індекс пульсацій ви-
трати за значенням частоти керування насосом для різних 
значень витрати води у вимірювальній ділянці установки.

Запропонована методика побудови математичної мо-
делі індексу пульсацій дозволяє за установлення необхідного 
значення витрати за допомогою частоти керування насосом 
і  положення регулювальної засувки уникнути такої комбінації 
цих регулювальних впливів, за якої індекс пульсацій перевищує 
критичне значення.

The new construction of damper-deaerator, intended  for the 
decline of liquid fl owrate pulsations and remove air from a working 
liquid in the measuring area of the calibration station  is considered. 
The operating principle of the device is based on the change in fl ow 
rate fl owing through the orifi ce of the damper, from the fl ow pul-
sation in the fl ow measuring section installation. Experimental re-
searches have shown that the amount of fl ow pulsation frequency 
and position of pump control regulating valve dependent. 

Authors off er a method, allows to develop the mathematical 
model of characteristic parameter of fl owrate pulsations – pulsation 
index – based on results the limited number of experiments. The effi  -
ciency of pulsations smoothing out by developed damper-deaerator 
can be investigated theoretically by using this mathematical model 
in all range of fl owrate reproducing by standard.

On a fi gure 5 depicted the nomogram built on results researches 
which allows to determine the index of fl ow pulsations on the value 
of the frequency control of the pump for diff erent amounts of fl ow-
rate in measuring section installation.

The proposed method of constructing a mathematical mo del 
of index fl uctuations allows for setting up the required fl ow rate 
through the pump frequency and position of regulating valve con-
trol to avoid such a combination of these regulatory infl uences in 
which the pulsation index exceeds a critical value.
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1. ВВЕДЕНИЕ

В течение длительного времени техническая возможность повышения достовер-
ности измерений оставалась за пределами внимания предпринимателей, выпус-

кающих средства измерений (СИ), и потребителей. Причины такой инертности носят 
экономический характер. Переход к выпуску новой продукции связан с материаль-
ными затратами, а они имеют смысл для предпринимателя лишь тогда, когда у не-
го есть уверенность, что потребитель заинтересован в этой продукции, а  ее прода-
жа не только компенсирует затраты, но и принесет прибыль. Потребитель, в свою 
очередь, должен быть уверен, что новый товар, даже с учетом несколько большей 
стоимости, принесет ему существенный выигрыш. Применительно к СИ с метроло-
гическим самоконтролем, этот выигрыш обусловлен, в первую очередь, сокраще-
нием эксплуатационных затрат за счет многократного увеличения длительности 
межкалиб ровочного или межповерочного интервала. Кроме того, выигрыш связан 
и со снижением затрат потребителя, направленных на предотвращение возможнос-
ти возникновения аварий и катастроф, поскольку метрологический самоконтроль су-
щественно понижает риск использования недостоверной измерительной информа-
ции, которая может привести к таким негативным последствиям.

Однако потребителю известно, что получению желаемого выигрыша могут помешать 
нормы и правила, регламентирующие требования к СИ и условиям их эксплуатации 

Р. Тайманов, руководитель проблемной лаборатории компьютеризованных датчиков и измерительных систем,
К. Сапожникова, заместитель руководителя лаборатории,
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Приведены (с комментариями и дополнениями) основные 
положения группы национальных стандартов РФ, касающих-
ся повышения достоверности измерений. Эти стандарты 
должны содействовать ускорению внедрения средств измере-
ний с метрологическим самоконтролем. Научно-технические 
основы, определяющие возможность создания таких средств, 
рассмотрены в предыдущем номере журнала.

In the paper, general statements of the group of national 
Russian standards concerning improvement of measurement reli-
ability are given. These standards should contribute to accelerat-
ed development and implementation of measurement instruments 
with metrological self-check. In section 1 the group of three new 

Russian standards is briefl y characterized. Section 2 is devoted to 
terms and defi nitions  [1]. Special attention is applied to the con-
cepts of «metrological self-check», «intelligent sensor», and «intelli-
gent measuring system», since their interpretations are ambiguous 
[6—8]. Systematization of metrological self-check methods accord-
ing to [2] is given in section 3 with some examples [6—12]. Section 
4 is devoted to organization of metrological self-check in measuring 
systems. General requirements for intelligent sensor devices [2] and 
methods of evaluating a recommen ded verifi cation or calibration in-
terval [3] are described in sections 5 and 6, accordingly. In conclu-
sive section 7 the increase of interest in the metrological self-check 
is noted. The importance of the development of international nor-
mative documents in this fi eld is also emphasized.
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Вимірювальний трансформатор напруги — поширений в електроенергетиці при-
стрій: у колах релейного захисту, в системах обліку електроенергії тощо. Часто 

за пусконалагоджувальних робіт необхідно визначати його характеристику «вхід-
вихід», однак непрогнозовані впливи спотворюють експериментальні дані за визна-
чення цієї характеристики. Існує очевидна теоретична залежність між входом і ви-
ходом трансформатора напруги через його коефіцієнт трансформації k. Проте за екс-
периментального підтвердження такої залежності спостерігається доволі значний, 
викликаний неконтрольованими факторами, розкид даних, що вимагає відповідно-
го опрацювання результатів вимірювального експерименту. Для такого опрацюван-
ня часто буває доцільним застосування методу найменших квадратів [1]. Не існує 
принципових труднощів за застосування цього методу для визначення характерис-
тик трансформаторів напруги, проте для практики пусконалагоджувальних робіт не-
обхідно мати простий варіант цього методу, який не вимагає для свого застосування 
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Представлено варіант методу найменших 
квадратів, зручний для практики пусконалагод-
жувальних робіт, оскільки його застосування 
не вимагає значних витрат часу та зусиль. Для 
практичного застосування цього варіанту до-
статньо скористатися запропонованою сис-
темою рівнянь та протоколом вимірювального 
експерименту. Достовірність результату під-
вищується із кількістю відліків у вимірювально-
му експерименті.

Experimental data on the determination of the 
«input-output» voltage transformer characteristic is 
distorted because of the unpredictable eff ects, that 
is why eff ective and not complicated method of 
experimental investigation processing is needed to 
be found. Although the least squares method is not 
of great deal, it is necessary to have a simple version 
of this method for starting-adjustment works, which 

will make possible to save time and force. Simplifi ed 
version of the least squares method, which is simple 
and reasonable for starting-adjustment works, is 
presented in the article. Taking advantage of condition 
of the last squares method and using criterion (3) and 
special symbols and simple mathematic set, equation 
(6) has been obtained, which is the simplifi ed version 
of this method. On Table 1 this procedure is presented 
and below the system of equations compiled bacing 
on this data is presented too, as well as the selection 
dependence between the input and output of the 
voltage transformer taking advantage of the proposed 
version of the least squares method. Summarizing 
the mentioned above it must be stressed, that the 
method in question is very suitable for fi nding the 
characteristics of the measuring transformer for 
starting-adjustment works and the reliability of the 
result increases, when the number of readings xi in 
the measuring experiment increases.
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Кондуктометричний біосенсор використовують для селективного аналізу концент-
рації розчинів речовин біологічного походження шляхом вимірювання прирос-

ту провідності, який виникає в результаті реакції біохімічного каталізу. Розроблянню 
принципів побудови кондуктометричних біосенсорних  вимірювальних систем поча-
ли приділяти увагу в останні 30 років [1—3]. Інтерес до цього типу перетворювачів 
обумовлений малими габаритами сенсора, малим об’ємом досліджуваної проби, прос-
тотою конструктивного виконання і перетворення у цифровий код для подальшого 
опрацювання. Конструктивно диференційний КБС складається із двох кондуктомет-
ричних перетворювачів (КП): селективного та опорного. На селективний КП нане-
сена селективна мембрана, як правило, фермент. Для забезпечення диференційності 
на опорному КП наносять нейтральну мембрану. Методика вимірювання полягає в за-
нуренні КБС у буферний розчин, який просочує пористі мембрани, після чого до нього 
додають аналіт. В області розміщення селективної мембрани аналіт вступає в хімічну 
реакцію з буферним розчином, яка призводить до приросту кількості іонів і, як нас-
лідок, приросту інформативного параметра КП, тобто провідності GX.
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Розглянуто схему вимірювального кола диференційного 
кондуктометричного біосенсора (КБС) з порівнюванням стру-
мів. Для компенсації неінформативних складових у перетво-
рювачі задіяно процес балансування, здійснюваний шляхом по-
вороту фази прикладеної напруги. Проведено аналіз основних 
метрологічних характеристик вимірювального кола для двох 
схем під’єднання диференційного КБС. Досліджено такі харак-
теристики, як діапазон варіації неінформативних параметрів, 
чутливість та похибка від нелінійності. Результати аналізу 
дозволяють зробити висновок, що схема є несиметричною від-
носно під’єднання диференційного КБС. У гіршому випадку, коли 
характеристики обох частин диференційного КБС суттєво (у 
півтора раза) різняться між собою, неінформативна квадра-
турна складова різницевого сигналу може на 2 порядка переви-
щувати інформативну синфазну складову, при цьому коефіці-
єнт перетворення є суттєво нелінійною функцією. Такі власти-
вості вимірювального кола потрібно враховувати у першу чер-
гу під час проектування конструкцій диференційних КБС.

Scheme of measuring circuit of diff erential conductometric 
biosensors, which implements the method of conductance sub-

tracting, was reviewed. Article contains analytical expressions for 
transformation factor at two diff erent ways of connection of con-
ductometric gauges of biosensor. On this basis the expressions of 
major metrological characteristics were achieved.  The transforma-
tion factor, linearity, symmetry and balance ability of this scheme 
and its dependence on the uninformative parameters, such as im-
pedance tangent and its variation between selective and refer-
ence gauge, were analyzed and illustrated on fi gures (3,4,5). The 
results of analysis allows us to conclude that scheme is asymmet-
rical, because the transformation function depends on the way 
of conductometric biosensors connection even when tangents of 
impe dance phase of its CGs are equal. After the balancing, unin-
formative quadrature diff erential signal is dozens times stronger 
than informative signal. Linearity error reaches 70 % and transfor-
mation factor highly depends on phase tangents of conductomet-
ric gauges impedance as well on absolute value of their impedance. 
In order to get fundamentally enhanced measurement transducer 
for conductometric biosensors, the impedance subtraction meth-
od shall be implemented. Such properties of the measuring circuit 
must be considered when designing diff erential conductometric 
biosensors. References 14, fi gures 5.
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загальною редакцією д. т. н., проф. О.М. Величка:

Том 1: Метрологія. — 688 с.;
Том 2: Технічне регулювання. — 509 с.;
Том 3. Стандартизація. — 523 с.;
Том 4: Забезпечення якості 

та системи управління. — 508 с.;
Том 5. Застосування статистич-

них методів. — 464 с.
Підручник доцільно викорис-

товувати у навчальному процесі 

на старших курсах технічних спеціальностей ви-
щих навчальних закладів, а також на курсах підви-
щення кваліфікації спеціалістів у сфері метрології, 
технічного регулювання та забезпечення якості. 
Крім того, він може бути корисним інженерно-
технічним працівникам науково-дослідницьких ор-
ганізацій і промислових підприємств, які бажають 
підвищити свій професійний рівень у сфері мет-
рології, технічного регулювання та забезпечення 
якості. 

ВИДАНО 5-ТИ ТОМНИЙ ПІДРУЧНИК
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Сучасні автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ ТП) 
мають територіально-розподілену структуру й є складними програмно-

технічними комплексами, що складаються із множини обчислювальних компонен-
тів, об’єднаних цифровою мережею зв’язку типу PDH/SDH/SONET. Додатковою ха-
рактеристикою більшості АСУ ТП є інтеграція їх у глобальну інформаційну струк-
туру в рамках деякого об’єднання. При цьому завдання синхронізації цифрових ме-
реж зв’язку АСУ ТП — це частина загального завдання синхронізації цифрових по-
слідовностей. Відомо [1], що цифрові послідовності можна синхронізувати за трьо-
ма параметрами: часом надходження на вузол мережі — часова синхронізація; по-
чатковою фазою блока, що синхронізується, — фазова синхронізація; тривалістю ін-
тервалу або частотою руху імпульсів — частотна синхронізація.

Найбільш складно вирішується завдання частотної синхронізації, оскільки че-
рез нестабільність опорних генераторів (мір частоти), що формують на фізичному 

Т. Гріненко, кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій,
О. Костиря, кандидат технічних наук, доцент кафедри основ радіотехніки,
Харківський національний університет радіоелектроніки,
О. Нарєжній, старший науковий співробітник науково-дослідного центру,
Національний науковий центр «Інститут метрології», м. Харків

© Гріненко Т., Костиря О., Нарєжній О., 2014

Розглянуто принцип дії імпульсного циф-
рового фазового автопідстроювання часто-
ти (PDPLL) опорного генератора пристрою 
підтримання синхронізації (SSU), призначено-
го для синхронізації цифрових мереж в авто-
матизованих системах керування технологіч-
ними процесами (ACS  TP). Схема PDPLL працює 
за виділюваним, зі складу повного відеосигна-
лу, еталонним сигналом часу й частоти (STF). 
Точність частотної синхронізації опорного ге-
нератора SSU за STF задовольняє рекоменда-
ціям ITU-T G.812 до GPS датчиків точного часу, 
які застосовуються у цифрових мережах зв’язку 
PDH/SDH/SONET.

The principle of pulse digital phase-locked loop 
(PDPLL) reference oscillator device support synchro-
nization (SSU) designed for synchronization of digital 
networks in the automated control systems of techno-
logical processes (ACS TP) is considered. The scheme 

PDPLL works allocated from full video reference signal 
time and frequency (STF). This device operates on the 
principle of pulse digital phase-locked loop using di-
viders with variable division factor. Figure 1 shows the 
features of implementation and functio nal scheme 
PDPLL reference quartz measures the frequency by 
STF, which are passed as part of the full vi deo. Digital 
signal processor (DSP) implements control algorithm 
with a special static characteristic, in which the con-
trol action is expressed in the form of nonlinear func-
tions of the regulation errors. At the beginning of the 
transition process at large misalignments PDPLL be-
haves as optimal relay systems, closed circuit fre-
quency, using automatic phasing. At the end of the 
transition process at small mismatches PDPLL closed 
phase and uses the square of the error. This control 
allows close bringing the law regulation re ference 
quartz measures to the optimal frequency and to 
ensure the coherence of variations on the nodes set 
of a digital communication network ACS TP.
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У світовій практиці використовуються два типи БГ з вільним рухом ПТ у гравіта-
ційному полі, які реалізують симетричний і несиметричний методи вимірюван-

ня ПВП. Гравіметри зі симетричною схемою вимірювання мають ряд переваг, обу-
мовлених тим, що багато чинників, зокрема, сила опору газового середовища, впли-
вають на результат вимірення з протилежними знаками під час злету і падіння ПТ, 
унаслідок чого відбувається їх взаємна компенсація. Основний недолік симетрич-
них гравіметрів — механічна дія, яка виникає за кидка ПТ катапультою і впливає 
на точність вимірювання ПВП.

Складові похибок вимірювання ПВП за допомогою БГ розглянуто у [1—3]. 
Основним джерелом похибок за вимірювань ПВП за допомогою БГ є мікросейсміч-
ні коливання земної поверхні. У симетричних гравіметрах порівняно короткий по-
штовх катапульти породжує коливання фундаменту, яке називають автосейсмічними. 
Це викликає значну систематичну похибку вимірювання ПВП від 10–8 до 10–6 у від-
носному виразі [3]. Вона залежить від вібраційних властивостей фундаменту і ме-
ханічних вузлів БГ, а також способів установлення і кріплення цих вузлів на фун-
даменті.

Метою роботи є дослідження впливу характеристик фундаментів і режимів 
розгону ПТ на автосейсмічну складову похибки вимірювання ПВП симетричними 
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На основі моделі демпфованого механічного 
осцилятора виконано математичне описання 
вертикальних коливань, що виникають за кид-
ка пробного тіла (ПТ), у системі основа — фун-
дамент симетричного балістичного гравімет-
ра (БГ). Досліджено вплив тривалості розгону 
ПТ, тривалості інтервалу опрацювання і коефі-
цієнта демпфування основи на результати ви-
мірення прискорення вільного падіння (ПВП) за 
умови жорсткого кріплення вузлів БГ на фунда-
менті.

A mathematical description of vertical oscilla-
tions in the basement soil — basement system of 
a  symmetric ballistic gravimeter that appear due to 
a test body throw is done on the basis of the mo-
del of damped mechanical oscillator. The infl uence of 
the test body speeding up time as well as the mea-
surement interval duration and factor of oscillation 
damping by the basement soil on the results of gra-
vity acceleration measurement has been investigat-
ed for the case when blocks of the ballistic gravime-
ter are fi xed infl exibly on the basement.
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29—30 травня у ФДУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 
(м. Санкт-Петербург, Росія) відбулося чергове засідан-
ня технічного комітету (ТК) 1.8 СООМЕТ «Фізико-хімія». 
У ньому взяли участь представники Азербайджану, 
Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та України.

Було заслухано й обговорено повідомлення Голови 
ТК 1.8 Л. Конопелька стосовно діяльності ТК 1.8 за пе-
ріод 2013 – 2014 років, нових тенденцій у підходах до ор-
ганізації ключових звірень у ВІРМ, пропозицій EURAMET 
проводити у рамках  BIPM лише ключові звірення з пере-
несенням головного навантаження з організації пілотних 
і додаткових звірень на РМО; Голови Об’єднаного Комітету 
з еталонів СООМЕТ А. Чуновкіної про питання, що розгля-
далися на засіданнях ОКЕ, у тому числі, про проект доку-
мента EURAMET «На шляху до стійкої Угоди CIPM MRA».

Члени ТК були поінформовані щодо матеріалів ро-
бочих груп з органічного аналізу CCQM (OAWG), неор-
ганічного і газового аналізу CCQM (IAWG, GAWG), стану 
поточних і запланованих звірень OAWG і СООМЕТ, екс-
пертизи СМС XIV і XV циклів, діяльності ТК 1.8 у робо-
чих групах BIPM, тенденцій змін у сфері нормативної 
документації в Росії.

Голови підкомітетів «Чисті неорганічні речовини» 
та«Електрохімія» доповіли про діяльність та плани ро-
боти підкомітетів, затвердження нових еталонів, ство-
рених в УНИИМ, стан робіт за поточними та заплано-
ваними темами СООМЕТ.

Кореспонденти ТК 1.8 (або їх представники) від 
країн-членів СООМЕТ розповіли про стан справ з ре-
алізації Угоди CIMP MRA, створення нової національ-
ної еталонної бази, участь у міжнародних звіреннях 
тощо. Зокрема виступ представника кореспондента 
від України В. Гаврилкіна було присвячено питанням, 

пов’язаним з експертизою звіту про звірення COOMET.
QM-K36 та погодженням попереднього звіту на засідан-
ні EAWG CCQM у квітні.

Учасники засідання схвалили діяльність 
ТК 1.8 та ПК за звітний період, створення нових підко-
мітетів «Газовий аналіз», «Аерозолі», «Органічний ана-
ліз». Запропоновано продовжити роботи за поточними 
темами та зареєструвати нові теми, у тому числі:

• «Визначення питомої електричної провідності 
розчинів» (координатор — ВНИИФТРИ);

• Пілотні звірення у галузі вимірювання масової 
частки  металів (Pb, Al, Ca, Sb, Mg, Au, Ag, As) в мета-
лургійному шлаку (2 частина) (УНИИМ);

із визначення pH (фосфатний буфер) (ВНИИФТРИ);
холестеролу в сироватці крові людини (ВНИИМ);
еритроцитів і лейкоцитів у крові (ВНИИМ);
• «Звірення у сфері вимірювання масової частки 

міді й домішок, нормованих у безкисневій мідній ка-
танці марки КМб М001б) для визначення чистоти мі-
ді» (УНИИМ);

• «Додаткові звірення «Атмосферні гази-забруд-
нювачі: СО в азоті 3 мкмоль/моль» (ВНИИМ);

• «Ключеві звірення із природного газу (ВНИИМ).
Учасники засідання ознайомилися з новими еталон-

ними установками ФДУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева».
Наступне засідання ТК 1.8 заплановано провести 

у травні 2015 року. 
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У темряві й за яскравого освітлення людина бачить по-різному. За слабкого (ніч-
ного) освітлення максимум чутливості ока зміщений в область короткохвильо-

вого, синього випромінення, а за яскравого освітлення функція чутливості  має 
максимум на довжині хвилі 555 нм, що відповідає зелено-жовтому кольору. Це по-
яснюється різною активністю паличок і колбочок. За високої яскравості переважно 
працює колбочковой апарат, який складається з трьох типів рецепторів, відповідних 
за сприйняття кольорових об’єктів. Нічний зір забезпечується, в основному, рецеп-
торами під назвою «палички», які не дозволяють розпізнавати кольори, проте роз-
різняють об’єкти і перешкоди за малих рівнів яскравості. У проміжному стані, так 
званому присмерковому зорі, розташованому між областями нічного і денного зо-
ру, беруть участь і ті, й інші рецептори, а чутливість ока різко змінюється залежно 
від сили і розподілу яскравості в полі зору.

Область присмеркових яскравостей охоплює діапазон приблизно від 0,005 
до 5 кд/м2. Саме такі рівні яскравості типові для вуличного освітлення в нічний 
час або у приміщеннях з аварійним або охоронним освітленням.

Оскільки у здійсненні присмеркового зору беруть участь і палички, і колбочки, 
у формування спектральної залежності світлочутливості ока свій внесок дають ре-
цептори обох типів. При цьому разом зі зміною яскравості фону відбувається змі-
на відносного внеску паличок і колбочок, відповідно змінюється і спектральна за-
лежність світлочутливості. Отже, постає проблема уведення нової єдиної стандар-
тизованої функції, яка б описувала спектральну залежність світлочутливості ока.

Л. Назаренко, доктор технічних наук, профессор, завідувач кафедри світлотехніки та джерел світла,
Т. Мироненко, аспірант кафедри,
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

© Назаренко Л., Мироненко Т., 2014

Висвітлено проблеми, пов’язані з оцінюванням яскравості 
за умов присмеркового зору. Розглянуто існуючі системи при-
смеркової фотометрії. Проаналізовано можливість реаліза-
ції рекомендованих систем присмеркової фотометрії у сфері 
освітлення доріг і вулиць.

Mesopic luminance region lies between the scotopic and pho-
topic. Mesopic lighting applications include road and street lighting, 

outdoor area lighting and othernight- time traffi  c environments. In 
the mesopic region the spectral sensitivity of the human visual sys-
tem is not constant, but changes with light level.

The paper describes problems associated with twilight condi-
tions brightness estimating are discussed. The existing systems of 
twilight photometry are considered. The possibility for implemen-
ting of the recommended systems of twilight photometry in road 
and street lighting are analyzed.

УДК 628.98УДК 628.98

Т. Мироненко

Л. Назаренко

Ключові слова: Фотометрія, присмерковий зір, освітленість, яскравість, зорові задачі, спектральна чутливість.
Keywords: Photometry, mesopic vision, illumination, brightness, visual problems, spectral sensivity.
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Список використаних джерел/ References

периферичного зору у випадку дорожнього освіт-
лення [14]. Можна також зауважити, що в експери-
ментах брали участь молоді спостерігачі, тому існує 
необхідність включення до участі в експерименті 
людей різного віку. Тому потрібні нові експеримен-
ти та розрахунки, спрямовані на розроблення реко-

мендацій у сфері дорожнього освітлення зі застосу-
ванням до присмеркової фотометрії. Упровадження 
системи присмеркової фотометрії для оптимізації 
освітлення доріг, вулиць та об’єктів потребує ви-
рішення невідповідностей у проведених експери-
ментах.

Отримано / received: 18.03.2014.
Стаття рекомендована до публікації д.т.н., проф. Н.І. Чичикало (Україна).
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10 червня виповнилося 60 років від дня народження Володимиру Павловичу Фісуну, 
засновнику і незмінному головному редактору журналу «Метрологія та прилади», 

директору НВФ «Фавор», яка видає журнал, члену Спілки журналістів України.
Під керівництвом В.П. Фісуна журнал видається вже дев’ятий рік, ставши за цей час 

одним із авторитетніших науково-виробничих видань з питань метрології, метрологіч-
ного забезпечення і приладобудування, відомим не лише в Україні, а й за її межами. 
Його зареєстровано у Вищій атестаційній комісії України, включено до Міжнародної 
наукометричної бази даних Index Copernicus. Головний редактор брав участь у робо-
ті ряду Міжнародних організацій і зібрань з метрології, у тому числі й Генеральної 
асамблеї з мір і вагів як член делегації Держспоживстандарту України.

Співзасновники, редакція і редколегія журналу щиро вітають Володимира Павловича з ювілеєм! 
Зичать йому здоров’я, щастя, добробуту, подальших успіхів у виробничій і творчій діяльності!

ДО 60-РІЧЧЯ ВОЛОДИМИРА ПАВЛОВИЧА ФІСУНА
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At conditions of the increasing demand for electricity, growing attention to the en-
vironment problems, enhancement of monitoring of safety rules observance the en-

terprises of the nuclear industry face with the problems of maintenance, power increa-
sing, increasing of the operation term of the existing NPPs, which certified operation 
term expires. At the same time, designers and engineers offer to implement innovative 
developments in order NPPs complied with modern requirements [1].

At present time the evaluation of the strength of the equipment of NPPs of Ukraine 
is being performed mainly basing on experimental data in accordance with the order 
of NAEK “ENERGOATOM” No. 124-р dated 12.02.2010 “About implementation of the list 
of software tools” [2] and “Norms of strength calculation of the equipment and pipe-
lines of nuclear power units” (ПНАЭ Г-7-002-86) [3].

Experimental metrological researches performed for determination of stressed-deformed 
state and design-basis justification of the strength reliability of equipment and pipelines 
applied in the nuclear power industry, as for the present day are expensive and techni-
cally labour-intensive process. At present time due to development of engineering analysis 
© Dmitrenko D., Skliarov V., 2014

The represented article is the second one from the cycle of arti-
cles devoted to the analysis of impact of diff erent types of fi nite ele-
ments (FE), their size and form on stressed-deformed state (SDS) of 
the systems and equipment having complex geometric confi gura-
tion and non-regular physical structure.

The calculation of the section of the sealed passage uni-
formly loaded with constant internal pressure is performed. The 
analysis of the impact of different types and sizes of finite ele-
ments on accuracy of the obtained values of characteristics of 
stresses-deformed state of the sealed passage being investiga ted 
is performed. The recommendations on choice of the finite ele-
ment and quality of finite-elemental model for performance of 
the static analysis of the elements of systems with complex geo-
metric configuration.

Стаття, що представляється, є другою із циклу статей, 
присвячених аналізу впливу різних типів кінцевих елементів 
(КЕ), їхнього розміру й форми на напружено-деформований стан 
(НДС) систем і встатковання, що мають складну геометричну 
конфігурацію й нерегулярну фізичну структуру.

Виконано розрахунки ділянки герметичної проходки, рів-
номірно навантаженої постійним внутрішнім тиском. 
Проведено аналіз впливу різних типів і розмірів кінцевих еле-
ментів на точність отримуваних значень характеристик 
напружено-деформованого стану досліджуваної герметич-
ної проходки. Дано рекомендації з вибору кінцевого елемента 
й якості кінцево-елементної моделі для проведення статич-
ного аналізу елементів систем складної геометричної конфі-
гурації.

UDK 539.3:519.673:006.91UDK 539.3:519.673:006.91

V. Skliarov
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ДО 80-РІЧЧЯ ЮЛІАНА МИХАЙЛОВИЧА ТУЗА

5 липня виповнилося 80 років від дня народження доктору техніч-
них наук, професору, завідувачу кафедри автоматизації експери-

ментальних досліджень Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут», лауреату Державної премії України 
у галузі науки і техніки Юліану Михайловичу Тузу.

Усе свідоме життя Ю.М. Туза, починаючи зі студентства, пов’язано 
з Київським політехнічним інститутом (КПІ), який він закінчив в 1958 ро-
ці з відзнакою і де пройшов школу наукового та викладацького мистецтва, 
працюючи на посадах старшого лаборанта, асистента, старшого викладача, 
доцента, професора. У 1965 році захистив кандидатську, а у 1972 — доктор-
ську дисертації. З 1978 року завідує кафедрою автоматизації експеримен-
тальних досліджень, а з 1993 року — директор науково-дослідного інституту 
автоматизації експериментальних досліджень. З 1975 по 1984 рік працював 
деканом факультету електроприладобудування та обчислювальної техніки.

Юліан Михайлович створив наукову школу автоматизації експериментальних досліджень. Підготував 
35 кандидатів та 3 докторів технічних наук. За роботу «Розроблення науково-методичних основ та ство-
рення прогресивної високопродуктивної бази автоматизації промислового експерименту» йому присудже-
но Державну премію України у галузі науки і техніки за 1994 рік. Опублікував понад 350 наукових праць, 
у тому числі 9 монографій та навчальних посібників, має 102 авторських свідоцтва та патенти Німеччини, 
Великої Британії, Швеції, Угорщини, України. Член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисер-
тацій, робочої групи Державної науково-технічної програми «Перспективні засоби обчислювальної техніки, 
аналітичне приладобудування, телекомунікації». Очолював координаційну раду Міністерства за проблемою 
«Автоматизація наукових досліджень», був членом координаційних рад з проблем «Стійкість», «Автоматизація 
наукових досліджень», протягом тривалого періоду — Головою кандидатських та докторських рад.

Він — керівник більше 50 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, внаслідок яких роз-
роблено та впроваджено у серійне виробництво понад 30 приладів та систем. Зокрема, у 2008 році зда-
но в дослідну експлуатацію Військовий вторинний еталон одиниці електричної напруги змінного струму 
в діа пазоні частот до 30 МГц, який перевищує за технічними даними відповідні Державний еталон України 
і світові зразки. Нагороджений двома срібними та трьома бронзовими медалями Виставки досягнень народ-
ного господарства СРСР, лауреат двох премій КПІ за кращі учбові посібники. 

Очолюваний професором Ю.М. Тузом науково-дослідний інститут автоматизації експериментальних 
досліджень виконує проекти за державними програмами вітчизняних Міноборони, Міннауки, Комітету 
із захисту інформації, Нафтогазового комплексу. У 1994 році на кафедрі відбулася презентація учбово-
наукової лабораторії Державного комітету з питань науки та технологій України, а у 1997 — новоство-
рених лабораторій фірм «Motorola» та «Analog Device». У 2008 році створено Центр технологій National 
Instruments в Україні. Під його науковим керівництвом проводилися роботи на замовлення міноборони 
Китаю, Німеччини. Кафедра виконує роботи за угодами про науково-технічне співробітництво з універси-
тетами Німеччини, Польщі, Італії; реалізовувався міжнародний проект у рамках НТЦУ. Відбувається широ-
кий обмін студентами із закордонними країнами.

Юліан Михайлович — голова науково-методичної комісії Міносвіти України з напряму «Метрологія 
та інформаційно-вимірювальні технології». Член експертної ради ДАК Міносвіти України; змішаної німецько-
української комісії, яка розробила Угоду про взаємне визнання освітніх документів вищої школи між Україною 
та Німеччиною; секції енергетики Комітету з присудження державних премій України у галузі науки і тех-
ніки; НТК з метрології Департаменту з технічного регулювання Мінекономрозвитку України. Є членом Нью-
Йоркської академії наук, дійсним членом і Головою дорадчої комісії Академії метрології України, академіком 
аерокосмічної академії, членом науково-організаційної комісії Вченої ради університету.

Йому присуджено Державну премію України у галузі науки і техніки. Він нагороджений орденом «Знак 
Пошани», значком «Золота Голка» Мюнхенського технічного університету, подякою Київського міського 
Голови. Його удостоєно звання «Відмінник освіти», почесного професора НТУУ «КПІ».

Академія метрології України, редакція і редколегія журналу «Метрологія та прилади» щиро 
вітають Ювіляра! Бажають йому здоров’я, щастя, злагоди та миру, нових творчих звершень 

у подальшій науковій і педагогічній діяльності на благо незалежної єдиної України!
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ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ДП «УкрНДНЦ»
Харківська філія ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» проводить підви-

щення кваліфікації державних повірників, повірників ме трологічних служб підприємств та організацій, фахівців калібрувальних, випробуваль-
них та вимірювальних лабораторій, метрологічних служб підприємств, а також спеціалістів, які працюють у напрямках стандартизації, сертифі-
кації та управління якістю. Після успішного закінчення курсу слухачі отримують посвідчення чи посвідчення з сертифікатом ДП «УкрНДНЦ».

План набору слухачів на ІІ півріччя 2014 рік

Ч/ч Курс Період 
навчання 1.  Підвищення кваліфікації фахівців повірочних та калібрувальних лабораторій 

з повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки за видами вимірювань:

1.1 геометричних величин 08.12 — 19.12

1.1.1 спеціалізованих засобів вимірювань геометричних величин на залізничному транспорті 18.12 — 12.12

1.1.2 колієвимірювальних  шаблонів 18.12 — 12.12

1.1.3 шаблонів вагонного господарства 18.12 — 12.12

1.4 температури, тиску, витрати 10.11 — 21.11

1.4.1 температури, тиску 10.11 — 21.11

1.4.2 тиску 10.11 — 17.11

1.5 електричних величин 22.09 — 03.10

1.5.1 електричних величин на залізничному транспорті 22.09 — 26.09

1.6 радіотехнічних величин 22.09 — 03.10

1.6.1 радіотехнічних величин на залізничному транспорті 22.09 — 26.09

 2.  Підвищення кваліфікації фахівців за курсами:

2.1 Забезпечення єдності вимірювань на підприємстві 20.10 — 31.10

2.2 Метрологічна експертиза технічної документації 20.10 — 31.10

2.4 Забезпечення єдності вимірювань ВК ВІС та АСК ТП. Метрологічний контроль ВК 20.10 — 31.10

2.5 Забезпечення єдності вимірювань в калібрувальних та вимірювальних лабораторіях 01.12. — 05.12

2.5.1 Забезпечення відповідності калібрувальних та вимірювальних лабораторій критеріям атестації в ДМС, 
підготовка до атестації

01.12. — 05.12

2.6 Забезпечення єдності вимірювань при проведенні контролю колісних транспортних засобів 01.12 — 05.12 та 
в міру комплектування, 1 тиждень

2.6.1 Забезпечення єдності вимірювання димності відпрацьованих газів двигунів  автомобілів згідно з ДСТУ 
4276:2004 

01.12 — 05.12 та 
в міру комплектування, 1 тиждень

2.7 Забезпечення єдності вимірювання та обліку витрат енергоносіїв 24.11 — 28.11

2.7.1 Забезпечення обліку якості та кількості вугілля при прийманні на підприємствах у міру комплектування, 1 тиждень

2.7.2 Забезпечення єдності  вимірювання та обліку витрати природного газу 24.11 — 28.11

2.7.3 Основні методи  та засоби вимірювання витрати  та кількості  газу  на підприємствах постачання газу 
споживачам. Калібрування та повірка ЗВТ

24.11 — 28.11

2.8 Розробка та атестація методик виконання вимірювань. Оцінка  похибки та невизначеності вимірювань 20.10 — 24.10

2.9 Технічне регулювання в Україні 15.09 — 19.09; 22.12 — 26.12

2.10 Розробка і впровадження систем управління якістю 13.10 — 17.10; 27.10 — 31.10

2.10.1 Забезпечення функціонування систем управління якістю та проведення внутрішнього аудиту 13.10 — 17.10; 27.10 — 31.10

2.11 Стандартизація, розробка та впровадження нормативних документів 15.09 — 19.09; 22.12 — 26.12

2.12 Тепловізійні вимірювання. Тепловізійні методи контролю і діагностика 24.11 — 28.11; 01.12 — 05.12

2.13 Проведення вимірювань та випробувань електротехнічними лабораторіями 01.12 — 05.12 та 
в міру комплектування, 1 тиждень

2.15 Вимоги до калібрувальних та випробувальних лабораторій відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. 
Внутрішній аудит в лабораторіях

03.11 — 07.11

2.15.1 Вимоги до калібрувальних лабораторій відповідно до ДСТУ ISO/IEC17025:2006. Оцінювання невизначеності 
вимірювань

03.11 — 07.11

2.15.2 Вимоги до випробувальних лабораторій відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Оцінювання невизначеності 
вимірювань

03.11 — 07.11

 3.  Тематичні семінари:

3.1 Особливості забезпечення єдності вимірювань в сучасних умовах. 
Нова редакція Закону України «Про метрологія та метрологічну діяльність»

02.07 — 04.07; 22.10 — 24.10

3.2 Стандартизація. Актуальні питання сьогодення. Нова редакція Закону України «Про стандартизацію» 16.09 — 17.09; 23.12 — 24.12

Заявки на навчання надсилати на адресу Харківської філії ДП «УкрНДНЦ», електронну адресу або факсом.
Комплектування додаткових груп проводиться на замовлення підприємств. За вимогою підприємств надсилаємо 

інформаційні листи з тематикою окремих курсів навчання.

61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 40, кімн. 3;  тел./факс: (057) 752-00-89, 752-00-69; 050 403-84-90;  e-mail: hf_ukrndnc@i.ua
Навчально-методичний відділ




